Република Србија
Градска управа града Прпкупље
Таткпва 2. Прпкупље
Брпј: 401-86/21-04
Датум: 08.02.2021 гпдине
ПРЕДМЕТ: ППЗИВ ЗА ППДНПШЕОЕ ППНУДА
На пснпву шлана 27 став 1. Члана 11-21 и шлана 5. Закпна п јавним набавкама (Сл.Гласник РС. Бр.
91/2019 Града ппзивамп Вас да у ппступку набавке РАДОВА – Текуће пдржаваое БИД зпне ул.
Југ Бпгдана у Прпкупљу У-401-86/21-04.

Рпк за дпстављаое ппнуда:

12.02.2021 гпдине дп 12:00 шаспва

Нашин дпстављаоа ппнуда:

Обавезни елементи ппнуде:

На адресу Нарушипца, Град Прпкупље Градска
управа, Таткпва бр.2, 18400 Прпкупље или на
Email адреси: nabavke.opstina.pk@gmail.com
Образац ппнуде,

Критеријум за избпр најппвпљније ппнуде:

Најнижа ппнуђена цена

Оспба за кпнтакт:

Љубинка Кпчулпвић

Пппуоен пптписан и пверен Образац ппнуде се дпставља на адресу нарушипца Град Прпкупље
Градска управа, Таткпва бр.2, 18400 Прпкупље или на email адреси:
nabavke.opstina.pk@gmail.com

Ппнуђач кпји учествује у ппступку набавке мпра да испуни следеће услпве:

-

Ппнућаш у ппступку набавке мпра да испуни Обавезне услпве из шлана 111 Закпна п
јавним набавкама, щтп дпказује Изјавпм (пппуоаваое Обрасца у прилпгу).
Да је ппнуђаш у претхпдних пет гпдина пд дана слаоа ппзива ппнуђашима, да има
најмаое један н угпвпр, а кпји се пднпсе на извпђеое радпве на изградои или
ппправци тптпара јавних ппврщина са бехатпн плпшама.
Дпказ: Фптпкппија угпвпра и пкпншана ситуација.

ПБРАЗАЦ ППНУДЕ
РАДОВИ – Текуће пдржаваое БИД зпне ул. Југ Бпгдана у Прпкупљу ЈН У-401-86/21-04,
ПОНУДА бр. ________ пд__________2021 гпдине
Назив ппнуђаша:
Седищте улица и брпј:
e-mail адреса:
Матишни брпј:
ПИБ:
Телефпн:
Текући рашун и назив банке:
Овалщћенп лице за пптписиваое угпвпра:
Оспба за кпнтакт:

ТЕХНИЧКИ ППИС
Текуће п пдржаваое БИД ЗПНЕ ул Југ Бпграданпва у Прпкупљу, (на к.п. бр. 5741/2 КП
Прпкупље град).
Ппстпјеће стаое:
БИД ЗОНА је урађена пд бехатпн плпша, разлишитих димензија, пблика и бпје. Плпше су
временпм пщтећеое и денивелисане местимишнп дуж щеталищта, највище пщтећеоа
претрпеле су пкп дрвпреда и тп збпг сампг кпрена стабла, на наким местима су претрпеле
пщтећеоа збпг сапбраћајне кпмуникације кпје се пдвија пещашкпм зпнпм.

Прпјектпванп стаое:
На местима где су бехатпн плпше самп денивелисане, исте је неппхпднп пажљивп
извадити, где је тп пптребнп скратити кпреое стабла, изврщити на насипаое у слпјевима
материјалпм наведеним у предмеру и исте вратити у првпбитнп прпјектпванп стаое са свим
пптребним падпвима за пдвпђеое атмпсферских впда, бехатпн плпше кпје су претрпеле
физишкп пщтећеое неппхпднп је заменити нпвим плпшама, бпја, димензија плпша биће
утврђена на лицу места.
Сливнике кпји су денивелисани вратити на кпту бехатпна.

ПРЕДМЕР РАДОВА
УРЕЂЕЊЕ БИД ЗОНЕ( ОД УЛ.КНЕЗ МИХАЈЛОВА ДО УЛ.КОСТЕ ВОЈИНОВИЋА)
КП.БР. 5741/2 КО ПРОКУПЉЕ-ГРАД
Бр.

Количи
на
А

Јед.
мере

Опис радова

Јед. цена

Цена

Б

АxБ

Припремни радови

1,

Рушнп вађеое бехатпн плпша и бащтенских
ивишоака на местима пкп дрвпреда и на
местима дуж пещашке зпне где су плпше
денвелисане и пщтећеое . Извађене плпше
кпје су у дпбрпм стаоу слагати на страну
ради враћаоа истих, пщтећене птерати на
деппнију. Обрашун пп m².

m²

1.000,00
УКУПНО

Замљани радови

2,

Рушнп пткпвапаое земље у тлу са жилама и
кпреоем, скраћиваое кпрена дрвета,
утпвар и трансппрт вищка материјала на
деппнију стд дп 3 км. Обашун пп m³

m³

20,00
УКУПНО

Бехатон плоче

3,

4,

5,

Планираое и сабијаое ппдтла за израду
ппдлпге исппд плпша. Тражени мпдул
стищоивпсти Мs=35MPa. Обрашун пп m².
Набавка материјала и израда дпоег
нпсећег тамппнскпг слпја кпнструкције ,
дебљине d=10cm пд дрпбљенпг каменпг
агрегата крупнпће 0÷31mm са сабијаоем
дп пптребне збијенпсти. Тражени мпдул
стищљивпсти Мs=45MPa. Обрашун пп m³ у
сабијенпм стаоу .
Набавка материјала и израда гпроег
нпсећег тамппнскпг слпја кпнструкције
трптпара d=10cm пд дрпбљенпг каменпг
агрегата крупнпће 0÷16mm са сабијаоем
дп пптребне збијенпсти. Тражени мпдул
стищљивпсти Мs=55MPa . Обрашун пп m³ у
сабијенпм стаоу .

m²

1.000,00

m3

50,00

m3

100,00

6,

7,

8,

9,

Набавка материјала и израда слпја,
неппсреднп пре сампг пплагаое плпша,
дебљина слпја d=5cm пд дрпбљенпг
каменпг агрегата крупнпће 2÷4mm
/
4÷8mm, равоаое са траженим пппрешним
падпм. Обрашун пп m³.
Набавка и рушнп пплагаое бехатпн плпша,
(вибрппреспваних бетпнских двпслпјних
плпша, димензије 30/30cm заврщна пбрада
кварц - цемент сива, кварц-црвена), 10/10
кварц-црвена, 20/10 карц-жута, кварццрвена,) све су плпше пбпрених ивица,
дебљине d=6cm. Фпрмирати фуге између
плпша у дебљини 3 ÷ 5mm. Накпн
заврщетка пппплпшаваоа фуге испунити дп
врха материјалпм за фугпваое, кварцним
пескпм крупнпће 0.3÷1.2mm, шија набавка
је урашуната пвпм ппзицијпм. Заврщнп
равнаое ппврщине вибрп плпшпм мах150220 kg тежине са уграђенпм силикпнскпм
гумпм . Ташна ппврщина плпша кпје су за
замену, зависнп пд димензије и бпје плпша
биће сагледана на лицу места пре ппшетка
радпва, уз сагласнпт надзпрнпг пргана
инвеститпра. Обрашун пп m².
Набавка, трансппрт и уградоа бащтенских
вибрппреспваних ивишоака у црвенпј бпји,
димензије 7/20/50 cm на ппдлпзи пд
бетпна МБ15, са фугпваоем цементним
малтерпм. Ппзиција пбухвата искпп за
тамппнски слпј и израду тамппнскпг слпја
Обрашу пп m' уграђених ивишоака.

m3

50,00

m2

600,00

m'

40,00

Висинскп нивелисаое ппстпјећих металних
сливника
на кпту трптпара пд бехатпна.
Обрашун пп кпм.
кпм

3,00

УКУПНО

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
БЕХАТОН ПЛОЧЕ

УКУПНП без ПДВ-а
ПДВ-а
СВЕГА:

Рпк и нашин плаћаоа

у закпнскпм рпку пд 45 дана

Рпк важеоа ппнуде

_________не краћи пд 60 дана

Рпк заврщетка радпва

_________ не дужи пд 30 календарских дана пд
дана увпђеое у ппсап.
__________не краћи пд 24 месеци

Гарантни перипд

Ппнуђаш:

__________________

ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ППНУЂАЧА П ИСПУОЕНПСТИ ПБАВЕЗНИХ УСЛПВА ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 111. ЗЈН
У складу са шл. 118. Закпна п јавним набавкама ппдпд пунпм материјалнпм и кривишнпм
пдгпвпрнпщћу, кап заступник ппнуђаша, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Ппнуђаш ________________________________________________________] у ппступку јавне
набавке, пдржаваое БИД зпне ул. Југ Бпгдана у Прпкупљу У-401-86/21-04; испуоава све
услпве из шл.111. ЗЈН и тп:
1.Привредни субјект пн и оегпв закпнски заступник у перипду пд претхпдних пет гпдина пд
дана истека рпка за ппднпщеое ппнуда, пднпснп пријава није правнпснажнп псуђен, псим акп
правнпснажнпм пресудпм није утврђен други перипд забране ушещћа у ппступку јавне набавке,
за:
(1) кривишнп делп кпје је изврщилп кап шлан прганизпване криминалне групе и кривишнп делп
удруживаое ради врщеоа кривишних дела;
(2) кривишнп делп злпупптребe пплпжаја пдгпвпрнпг лица, кривишнп делп злпупптребe у вези
са јавнпм набавкпм, кривишнп делп примаоa мита у пбављаоу привредне делатнпсти,
кривишнп делп даваоa мита у пбављаоу привредне делатнпсти, кривишнп делп злпупптребe
службенпг пплпжаја, кривишнп делп тргпвинe утицајем, кривишнп делп примаоa мита и
кривишнп делп даваоa мита, кривишнп делп преварe, кривишнп делп непснпванпг дпбијаоа и
кприщћеоа кредита и друге ппгпднпсти, кривишнп делп преваре у пбављаоу привредне
делатнпсти и кривишнп делп ппреске утаје, кривишнп делп терпризма, кривишнп делп јавнпг
ппдстицаоа на изврщеое терпристишких дела, кривишнп делп врбпваоа и пбушаваоа за
врщеое терпристишких дела и кривишнп делп терпристишкпг удруживаоа, кривишнп делп
праоа нпвца, кривишнп делп финансираоа терпризма, кривишнп делп тргпвине људима и
кривишнп делп засниваоа рппскпг пднпса и превпза лица у рппскпм пднпсу;
2) привредни субјект је измирип дпспеле ппрезе и дппринпсе за пбавезнп спцијалнп
псигураое.
3) привредни субјект у перипду пд претхпдне две гпдине пд дана истека рпка за ппднпщеое
ппнуда, није ппвредип пбавезе у пбласти защтите живптне средине, спцијалнпг и раднпг
права, укљушујући кплективне угпвпре, а нарпшитп пбавезу исплате угпвпрене зараде или
других пбавезних исплата, укљушујући и пбавезе у складу с пдредбама међунарпдних
кпнвенција.
4) не ппстпји сукпб интереса, у смислу пвпг закпна, кпји не мпже да се птклпни другим
мерама;
5) привредни субјект није изврщип непримерен утицај на ппступак пдлушиваоа нарушипца, и
дпщап дпп ппверљивих ппдатака кпји би мпгли да му пмпгуће преднпст у ппступку јавне
набавке или је дпставип пбмаоујуће ппдатке кпји мпгу да утишу на пдлуке кпје се тишу
искљушеоа привреднпг субјекта, избпра привреднпг субјекта или дпделе угпвпра.

Местп:_____________
Датум:_____________

М.П.

Ппнуђаш:
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

